
 Herrtouren  2022,  genomförande och tävlingsregler. 
 

Tävlingssäsong 

Helgfria onsdagar från 6 april till och med 28 september. 
Säsongens sista tävling inräknas i poängligan men ger inte ”startpoäng”. 
Ej spel den 27 juli, (golfveckan). 

Kvalifikation 
 
Herrtouren är öppen för alla herrgolfare inom Hinton GC, 22 år eller äldre. 

Spelform 

Slaggolf, 18 hål vid spel på Rönnebäck och Sofiedal, 12 hål vid spel på Kvarnby. 
Alla tävlare får, oberoende av spelhandicap, räkna maximalt fem slag över par för varje hål 
oavsett hålets index. Om spelaren inte har hålat ut efter hålets par plus fyra slag, bör bollen tas 
upp och scoren noteras till hålets par plus fem slag, dvs. åtta, nio, tio resp. elva slag. 

Poängligan 
 
Spelarens sju bästa resultat läggs samman enligt poängskalan 19, 17, 15, 13, 12  ...1. 
Den sammanlagda poängen utgör spelarens säsongsresultat. 
Vid lika resultat av de sju bästa resultaten räknas åttonde osv. 
Är det färre än fyra deltagare i en klass utdelas ej omgångspris eller bonuspoäng.  
Startpoäng erhålls dock. 
Vid fyra till och med sju deltagare i en klass utdelas reducerat omgångspris. 

Banor 

Veckovis varierande banor; cirkulationsordning Rönnebäck - Sofiedal – Kvarnby. 

Spelschema 

Finns publicerat på hemsidan under: ”Medlem/Herrarna/Herrtouren/Spelschema”. 

Startavgift 
 
40 kronor, betalas vid anmälan (se nedan) 
 
Medlemmar som valt medlemsalternativet Kvarnby/Sofiedal betalar 100 kr i tilläggsgreenfee vid 
spel på Herrtouren på Rönnebäck. 
Medlemmar som valt medlemsalternativet endast Kvarnby betalar 100 kr i tilläggsgreenfee vid 
spel på Herrtouren på Rönnebäck, och 50 kr vid spel på Sofiedal. 

Genomförande 

 

Herrtouren spelas som en reguljär tävling i GIT, dvs man anmäler sig i GIT, tävlingen lottas i GIT, 

och man får en individuell starttid. 

Anmälan kan göras senast kl 12.00 dagen före speldag.  

Lottningen publiceras från kl 15.00 dagen före speldag. 

Första start är kl. 07.30 

Betalning av startavgiften, 40 kr, samt eventuell tilläggsgreenfee, skall göras via betalfunktionen i 

GIT vid anmälan. Anmälan och/eller betalning skall inte göras på plats. 

Önskemål om tidig/sen start kan anges vid anmälan. 

 



Vid spel på Sofiedal eller Kvarnby kommer receptionsservicen att vara begränsad. 

Utskrivna scorekort erhålles dock. 

Efter avslutad rond läggs scorekort: 

Sofiedal:      I trälådan märkt ”Touren” i foajén. 

Kvarnby:      I lådan märkt ”Herrtouren”  i fönstret i förrummet i omklädningshuset. 

 

Eftermiddagsspel: 

Vid spel på Rönnebäck bokas starttid i receptionen där, eller per telefon 040-54 25 50 i de fall man 

endast bokar för sig själv. 

Är man två eller flera som avser att spela i samma boll bokar man tid i Sweetspot. 

Receptionen har mandat att sammanställa bollar på bästa sätt. 

Tävlingsanmälan och betalning skall göras i receptionen före spel. 

Vid spelavslutning efter receptionens stängning skall scorekort läggas i den svarta brevlådan på 

grusparkeringen. 

 

Vid spel på Sofiedal eller Kvarnby : 

Boka tid via Sweetspot, och erlägg startavgift och eventuell tilläggsgreenfe via Swish till nummer 

1230 385 740. Betalning skall göras före start. Ingen annan anmälan behövs. 

Ensamspelare kan boka enligt ovan. 

Blanka scorekort skall användas. Ange tydligt spelarens namn, golf-ID, samt vilken tee man spelar 

från. 

Score hål för hål, samt bruttoscore skall fyllas i. 

Efter avslutad rond läggs scorekort: 

Sofiedal:      I trälådan märkt ”Touren” i foajén. 

Kvarnby:      I lådan märkt ”Herrtouren”  i fönstret i förrummet i omklädningshuset. 

Tee 
 
På Rönnebäck spelar alla tee 52. 
På Sofiedal spelar 75+ tee 49, övriga tee 56. 
På Kvarnby spelar 75+ tee 46, övriga tee 51 

Klassindelning  
 
A  hcp          - 20,5 
B  hcp 20,6 – 26,8 
C  hcp 26,9 – 36,0 (högsta hcp som får räknas är 36,0) 
 
Den klass som en spelare tillhör vid första starttillfället gäller under hela tävlingssäsongen oavsett 
hcp-ändringar under säsongen. 

Resultatredovisning 
 
Receptionen på Rönnebäck ansvarar för resultatregistrering. Resultaten redovisas senast 

efterföljande fredag på golf.se, samt under ”Tävling/Tävlingskalender/Spelade” på hemsidan.  

Poängligan redovisas på hemsidan under ”Medlem/Herrarna/Poängligan” senast 

efterföljande måndag. 



Hcp-ändring 
 
GIT hcp-registrering tillämpas; spelaren ska därför inte själv registrera resultat för hcp-ändring. 

 
Avslutningstävling 

De 88 spelarna med flest startpoäng (varje start ger 1 startpoäng) inbjuds att kostnadsfritt delta i 
en avslutningstävling på hemlig bana den 5/10. Transport, frukost, greenfee och lunch ingår. 
Tävlingen är en18-hålstävling, lag och individuellt, från tee 54 eller motsvarande.  
Spelare 75+ kan välja tee 49 eller motsvarande. 
För arrangemanget gäller att deltagandet är kostnadsfritt under förutsättning att man deltagit 
minst 8 gånger i Herrtouren 2022. 

Alternativt kan avslutningstävlingen, om omständigheterna kräver det, spelas på någon av 
våra egna banor, under former som är anpassade efter situationen. 

Observera att valet av alternativ kan komma att göras relativt sent på säsongen. 
 

 


